
česká pošta 
Oznámení občanům 

Vážení spoluobčané, 

oznamujeme Vám, že pošta Praha 111 Milánská 418, Horní Měcholupy, k datu 30. 10. 2017 
dočasně změní adresu, a to po dobu rekonstrukce trvalých prostor. Poštovní služby pro Vás 
budeme od uvedeného data zajišťovat na adrese plukovníka Mráze 1182/24,10200 Hostivař, 
pošta Praha 102. Ta bude posílena o tým zaměstnanců pošty Praha 111. Doručování zásilek 
zůstává beze změny. Oznámené zásilky Vám budou ukládány u pošty Praha 102. 

Po dobu rekonstrukce platí na náhradní adrese telefonní kontakt 954 210 200. Hodiny pro 
veřejnost jsou pondělí až pátek, vždy od 08,00 do 18,00 hodin. 

Poštovní služby pro Vás zajistí i níže uvedené pobočky v blízkém okolí: 

• pošta Praha 107, Švehlova 1391 /32,10007 Praha 10, hodiny pro veřejnost 
po - pá 09.00 -19.00 hodin, so - ne 09.00 - 14.00 hodin, vzdálenost 4,6 km 

• pošta Praha 104, Nákupní 389/3, 100 04 Praha 10, hodiny pro veřejnost 
po - pá 09.00 -19.00 hodin, so - ne 09.00 - 18.00 hodin, vzdálenost 5,6 km 

• pošta Praha 419, Opatovská 874/25,140 19 Praha 4, hodiny pro veřejnost 
po - pá 08.00 - 18.00 hodin, vzdálenost 4,8 km. 

Prostory pro novou pobočku pošty Praha 111 jsou v současné době v rekonstrukci a 
k obsluze klientů budou připraveny k 1. 3. 2018. K tomuto datu pro Vás otevřeme novou 
moderní pobočku na Veronském náměstí 403, 109 00 Horní Měcholupy. Nová pošta Vám 
nabídne vysoce komfortní prostředí , vyšší kapacitu přepážek pro odbavení klientů, jakož i 
širší otevírací dobu tak, aby odpovídala současným potřebám poptávky po našich službách 
v dané oblasti. Samozřejmostí je lepší parkování a výborná dostupnost MHD. 

Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za způsobení případných dočasných 
obtíží. Počátkem března Vás rádi přivítáme ve větších, moderních prostorách na Veronském 
náměstí. 

Roman Kořínek 

Manažer České pošty, s. p. obvodu Praha VI 

e-mail: podpora.p111@cpost.cz 


